PLAN KSZTAŁCENIA I PRACY Z KADRĄ 2018
Cel główny - Pozyskanie kadry instruktorskiej i specjalistycznej, przygotowanie i motywowanie jej do działania w obszarze pracy z
kadrą oraz udzielanie wszechstronnego wsparcia.
Cele szczegółowe:
1. Kształcenie i praca z kadrą zgodnie z Systemem Pracy z Kadrą.
2. Powołanie Szkoły Instruktorskiej na terenie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej.
3. Budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty drużyn poprzez powołanie Hufcowych lub Międzyhufcowych Zespołów Kadry
Kształcącej.
Zamierzania na 2018 rok:
 Wspieranie rozwoju i tworzenie warunków do podnoszenia kompetencji kadry kształcącej na poziomie Hufca;
 Przygotowanie i realizacja form szkoleniowych na poziomie chorągwi;
 Prowadzenie kształcenia: instruktorów zdobywających stopień podharcmistrza, kadry kierowniczej komend hufców, hufcowych i
międzyhufcowych zespołów instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn i opiekunów prób podharcmistrzowskich i
harcmistrzowskich;
 Zachęcanie instruktorów do uczestnictwa w formach kształcenia organizowanych przez Chorągwiany Zespół Kształcenia „Rzeka” ,
Chorągwiane Szkoły Instruktorskie, Chorągwiane Zespoły Kształcenia i Centralną Szkołę Instruktorską ZHP;
 Doskonalenie wiedzy i umiejętności członków Chorągwianego Zespołu Kształcenia „Rzeka” poprzez uczestnictwo i wymianę
doświadczeń w trakcie form kształceniowych organizowanych przez Centralną Szkołę Instruktorską ZHP, Chorągwiane Szkoły
Instruktorskie i Chorągwiane Zespoły Kadry Kształcącej;
 Promowanie przykładów właściwej pracy Zespołów Kadry Kształcącej;
 Promowanie ciekawych programów kursów;
 Gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia poprzez stworzenie Banku Pomysłów
na stronie internetowej;
 Promowanie pozytywnych wzorców pracy instruktorskiej;

 Wspieranie działających Hufcowych Zespołów Kadry Kształcącej oraz zachęcanie do tworzenia Międzyhufcowych Zespołów Kadry
Kształcącej;
 Organizacja form kształcenia na poziomie chorągwi między innymi: kurs harcerski I stopnia dla kadry 35+ i Przewodnikowski 35+ dla
nauczycieli, kursy podharcmistrzowskie, warsztaty opiekunów prób, Kurs Kadry Kształcącej „QŹNIA”, warsztaty LIDER+ II Moduł
Motywowanie w działaniu, Zbiórki Pracy z Kadrą;
 Promowanie i zachęcanie do zdobywania i przedłużania uprawnień Odznak Kadry Kształcącej;
 Kształtowanie polityki kadrowej we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami;
 Tworzenie i realizowanie planu kształcenia chorągwi;
 Wspieranie budowania i funkcjonowania zespołów kadry kształcącej niższego szczebla;
 Opiniowanie wniosków o przyznanie odznak kadry kształcącej dla instruktorów z terenu działania chorągwi;
 Gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu;
 Prowadzenie własnej dokumentacji.
Harmonogram kształcenia na rok harcerski 2018
NAZWA DZIAŁANIA
Kurs PRZEWODNIKOWSKI
TopPrzewod

OPIS

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

MIEJSCE

21-27.01.2018r

hm. Ewa Dyrda,

Bartoszyce

Celem kursu jest
przygotowanie członka ZHP do
bycia instruktorem ZHP.
Celem kursu jest

KURS KADRY KSZTAŁCĄCEJ
QŹNIA

przygotowanie instruktorów
ZHP do pełnienia funkcji
członka Zespołu Kadry

9-11.03.2018r
13-15.04.2018r

hm. Ewelina Dżugan

Ostróda,
Bartoszyce

Kształcącej.
Zbiórka Pracy z kadrą
w ramach narady
komendantów

Zbiórka poświęcona pracy z
kadrą w chorągwi-dobre
praktyki kształcenia . System
motywacji kadry w chorągwi.

3 marzec 2018r

hm. Katarzyna Konopka

Grzybiny

Kurs harcerski I stopnia dla
kadry 35+
„Metoda harcerska w
działaniu i przeżyciu”

Celem kursu jest zapoznanie
osób dorosłych niezwiązanych
wcześniej z ZHP z harcerskim
systemem wartości,

kwiecień /czerwiec 2018r

phm. Maciej Micielski

Olsztyn

14-15 kwiecień 2018r.

hm. Adam Krause

Bartoszyce

maj 2018r

hm. Katarzyna Konopka

9 - 10 czerwiec 2018r.

hm. Marzena Skonieczna

Maj/czerwiec

ChZKK RZEKA

23-28 lipiec 2018r.

hm. Ewelina Dżugan

przygotowanie osób w wieku
35+ do bycia członkiem ZHP.
Zbiórka poświęcona pracy z
kadrą w hufcu, zasadom

ZBIÓRKA PRACY Z KADRĄ I

organizacji kursów,
sporządzaniem wniosków na
BOKK

Zbiórka Pracy z kadrą
w ramach narady
komendantów

Zbiórka poświęcona pracy z
kadrą w chorągwi-dobre
praktyki kształcenia . System
motywacji kadry w chorągwi
Zbiórka poświęcona pracy z

ZBIÓRKA PRACY Z KADRĄ II

kadrą w hufcu, tworzenie
programu kształcenia w Hufcu

LIDER II

Moduł II: Motywowanie
w działaniu.

WARMIŃSKA AKADEMIA

Kursy przygotowujące

KSZTAŁCENIA II

instruktorów do prowadzenia

(kurs podharcmistrzowski

gromad zuchowych oraz

Gwiazdozbiór III, kurs

drużyn harcerskich,

drużynowych zuchowych,

starszoharcerskich,

harcerskich,

wędrowniczych, kurs

starszoharcerskich,

przygotowujący instruktora do

wędrowniczych)

zdobycia stopnia
podharcmistrza oraz do
prowadzenia i pracy w
zespołach instruktorskich,
przygotowanie osób do roli
opiekuna prób
instruktorskich.

KURS PRZEWODNIKOWSKI
35+ AZYMUT II

Celem kursu jest
przygotowanie członka ZHP do

Wrzesień/październik

hm. Ewa Dyrda

Wrzesień

hm. Adam Krause

28-30.09.2018r.

phm. Maciej Micielski

Olsztyn

12-14.10.2018r.

hm. Marzena Skonieczna

Elbląg

bycia instruktorem ZHP.

ZBIÓRKA PRACY Z KADRĄ III –

Zbiórka poświęcona pracy z

SEMINARIUM

kadrą w hufcu – dobre

KSZTAŁCENIOWCÓW

praktyki kształceniowe

Warsztaty dla młodzieży w
ramach Akademii Liderów –

Celem warsztatów jest

wychowujemy z pasją II -

przedstawienie uczestnikom

„Ekonomia społeczna -

możliwości zakładania swoich

Model firmy w której chcę

firm.

pracować?”.
Warsztaty dla dzieci i
młodzieży w ramach
Akademii Liderów –
wychowujemy z pasją II –
„Jak pomóc innym? ".

Celem warsztatów jest
zachęcenie uczestników –
szerszego grona uczniów do
działań wolontariackich.

Zbiórka Pracy z kadrą
w ramach narady
komendantów

Zbiórka poświęcona pracy z
kadrą w chorągwi-dobre
praktyki kształcenia . System

październik 2018r.

hm. Katarzyna Konopka

26-28.10.2018r

phm. Ewa Brzozowska

Listopad

ChZKK RZEKA

21.11.2018r.

hm. Ewa Dyrda

Listopad/grudzień

hm. Wojciech Truszkowski

motywacji kadry w chorągwi
Celem warsztatów jest

Warsztaty dla dzieci i
młodzieży- w ramach
Akademii Liderów –
wychowujemy z pasją II
„Razem możemy więcej”

poznanie przez uczestników
zasad i metod współdziałania
z różnymi grupami
społecznymi: seniorami i

Kozłowo

innymi organizacjami
pozarządowymi w środowisku
lokalnym
Moduł III: Zarządzanie

LIDER III

systemem pracy z kadrą.
Celem jest przybliżenie

Konferencja „Alternatywna

nauczycielom, trenerom,

pedagogika wspierania

opiekunom dzieci i młodzieży

rozwoju dzieci i młodzieży”

również nowe modele

w ramach Akademii Liderów

edukacyjne, w tym metoda

– wychowujemy z pasją II

Marii Montessori, przedszkola
leśne, pedagogika waldorfska

ZBIÓRKA PRACY Z KADRĄ IV

Zbiórka poświęcona pracy z
kadrą w hufcu.

Plan Kształcenia zatwierdzono na posiedzeniu Komendy Chorągwi w dniu 27 marca 2018r.

Olsztyn

